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yKPAiIlA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИIЦ

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKI

РОЗПОРЯД}КЕНН

сел. Безлtодiвка

Про створення ltoMicii з питань
визначення права на отримаIlня
соцiальних послуг деяких категорiй
осiб на пiльгових умовах

З метою органiзацii роботи по наданню п

установленням диференцiйованоТ плати за
безоплатних послуг громадянам, якi знах
Комунальнiй ycTaHoBi <I_{eHTp надання соцiал
селищноi ради, вiдповiдно до Закону Украiни
17.01.2019 р., Постанови Кабiнету MiHicTpiB Ук
<щеякi питання дiяльностi шентрiв надання со
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни <Порядок органiзацil
вiд 01.06.2020 р. J\Ъ 587, Постанови Кабiнету
установлення диференчiйованоi плати за над
01.06.2020 р. J\Ъ 429, наказу MiHicTepcTBa соцiальн
обчислення середньомiсячного сукупного доходу
послуг) вiд 16.06.2020 р. М 419, рiшення VII cecii
селищноi ради Харкiвського району XapKiBcbKo
Положення про порядок та умови надання
установлення диференцiйованоТ плати за
КомунальноТ установи <I_{eHTp надання соцiал
селищноТ ради> вiд 30.04.2021 р,:

1. Утворити Комiсiю з питань визначення п
послуг деяких категорiй осiб на пiльгових умовах
iT персональний склад (додаеться).
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